
ПЕРШИЙ ТОМ «ВЕЛИКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ» ВЖЕ 

НАДІЙШОВ ДО ННСГБ НААН 

 

 

До книжкового фонду Національної 

наукової сільськогосподарської бібліотеки 

НААН вже надійшов перший том «Великої 

української енциклопедії» (або як її 

люб’язно назвали «Першою леді України») 

– універсального багатотомного 

енциклопедичного видання, в якому 

представлені всі галузі знання.  

Видання «Великої української 

енциклопедії» стало надзвичайно 

важливою подією в складний для 

українського народу час соціально-

економічних змін та усвідомлення національної ідентичності, яку відзначили 

особисто Президент України Петро Порошенко, Голова Верховної Ради Андрій 

Парубій, Президент НАН України, академік Борис Патон та інші відомі 

посадовці й провідні науковці. 

За словами директора ННСГБ, академіка  НААН Віктора Анатолійовича 

Вергунова – члена редакційної колегії цього видання, Велика українська 

енциклопедія – це надія на успішне майбутнє України, а оскільки одним із 

завдань Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН є 

збереження генетичної ідентифікації України, тому саме в її стінах та інших 

бібліотеках має знаходитися ця унікальна книга, з метою популяризації 

бібліотечних закладів в Україні (інтерв’ю для телеканалу «Правда тут» на 

презентації першого тому ВУЕ від 28 березня 2017 р.).  

Першу книгу випущено на замовлення Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України за бюджетною програмою «Українська книга» 

2016 року, що реалізує Концепцію державної політики щодо розвитку 



національної видавничої справи та популяризації читання на період до 

2020 року за участю понад 300 провідних науковців вищих навчальних 

закладів. 

До першого тому увійшло близько 1700 статей, що охоплюють літери «А-

Акц» та близько 1000 кольорових ілюстрацій: фото, малюнків, схем, таблиць, 

діаграм, понад 35 мап, що розміщуються на 592 сторінках книги. 

До 2026 року планується завершити роботу над багатотомним виданням в 

електронному, паперовому та онлайн-форматах, що дасть додаткові 

інтерактивні й пошукові можливості, та англомовною версією книги. 

«Велика українська енциклопедія» узагальнює та систематизує світові та 

національні надбання з усіх категорій знань з точки зору українського 

наукового світу, покликана надати читачеві повну, достовірну і сучасну 

інформацію про світ у систематизованій формі, водночас у доступному викладі 

та розрахована на максимально широку аудиторію : від школярів і студентів до 

фахівців-практиків та науковців. 

Енциклопедія покликана стати джерелом ідей для розвитку природничих, 

технічних, суспільних наук, сприяти освітньому й культурному поступу 

українського суспільства й популяризувати здобутки вітчизняної науки в 

Україні й світі. Онлайн-версія книги стане ефективним навчальним ресурсом 

для онлайн-освіти як форми дистанційного навчання. Заохочуючи своїх читачів 

до наукового пошуку, вона створить додаткові можливості для освіти, 

дослідницької діяльності студентів, науковців, широкої громадськості, 

сприятиме згуртуванню наукових спільнот, активнішому обміну інформацією й 

досвідом, збільшенню кількості й покращенню якості міждисциплінарних 

досліджень. 

Мета видання: зберегти, узагальнити, систематизувати й удоступнити для 

українського читача наукові знання про розвиток людської цивілізації та світ, у 

якому вона існує, приділяючи особливу увагу внескові України у світову 

історію та культуру і ґрунтуючись на досвіді вітчизняної та світової 

енциклопедистики. 



Серед авторів статей – широке коло фахівців багатьох академічних 

установ, зокрема, Національної академії наук та її галузевих академій, вищих 

навчальних закладів, державних інституцій. «Велика українська енциклопедія» 

виконує функцію науково-популярного довідника, у якому будь-який термін не 

існує поза цілісною системою понять, має змістову підпорядкованість 

відповідній науковій теорії або концепції та логічні зв’язки з іншими поняттями 

й термінами. 

Статті сільськогосподарської тематики найповніше представлені, 

починаючи з 285 сторінки. З поняттями «агробіоценоз, агровиробниче 

групування ґрунтів, агроекологія, агроекопотенціал, агрокліматологія, 

агрометеорологічне обслуговування, агрономічні руди, агрофізика, агрофіти, 

агрохімічна лабораторія» знайомить нас кандидат сільськогосподарських наук 

М. В. Капштик. Про «агроґрунтове районування та агрохімію» інформує доктор 

сільськогосподарських наук, професор Е. Г. Дегодюк. Про «агроландшафт, 

аквальний ландшафт» – розповідає кандидат географічних наук О. С. Голубцов, 

про «агропромислову інтеграцію» – кандидат географічних наук А. С. Івченко. 

Доктор сільськогосподарських наук, професор Ю. П. Манько  знайомить з 

термінами «агротехніка, агротехсервіс, агрофітоценоз». Такі поняття, як 

«агрохімікати, агрохімічний аналіз, агрохімічні картограми, азотні добрива, 

азофоска»  роз’яснює Г. М. Сподаренко. З поняттям «аквакультура» 

ознайомлює нас доктор сільськогосподарських наук, професор, академік 

І. І. Грициняк, «абіогенез, абіотичні екологічні фактори»  – доктор біологічних 

наук, професор С. В. Межжерін. Про «аграрну освіту» написав статтю доктор 

педагогічних наук, професор О. М. Коберник, про «Аграрну палату» – асистент 

кафедри політології та права Ніжинського державного університету ім. Миколи 

Гоголя В. Л. Бабка, про «аграрний ринок» – кандидат економічних наук, доцент 

К. Б. Харук. Про «Аграрний союз України» розповідають нам кандидат 

технічних наук Г. В. Новіков та кандидат сільськогосподарських наук 

М. В. Капштик. Серед науковців бібліотеки до підготовки 1 тому видання 

доклала зусиль заступник директора з наукової роботи ННСГБ НААН, доктор 



історичних наук, професор І. С. Бородай, підготувавши статті про абердино-

ангуську та айширську породи великої рогатої худоби.  

Велика українська енциклопедія (ВУЕ) – це самостійний інтелектуальний 

продукт, створений українськими вченими. Новизною даного видання є те, що 

тільки на сторінках ВУЕ в пристатейних бібліографічних переліках 

використаних джерел представлено внесок українських науковців у розробку 

відповідних тем. 

 Як сказав в своєму інтерв’ю для газети «Урядовий кур’єр» президент 

НАН України Б. Є. Патон :  «Велика українська енциклопедія покликана 

задовольнити наявний суспільний попит на компетентну і надійну інформацію 

з усіх галузей сучасних знань. Вона стане джерелом ідей для розвитку 

природничих, технічних і суспільних наук, сприятиме освітньому і 

культурному поступу українського суспільства. Енциклопедія допоможе 

користувачам осмислити стан суспільства й основні тенденції його розвитку, 

мати цілісне уявлення про світ». 

З першим томом «Великої української енциклопедії» можна ознайомитися 

у читальній залі бібліотеки.  

 

КОЛОМІЄЦЬ Наталія Дмитрівна, 

канд. с.-г. наук, зав. відділу бібліотечно- 

інформаційних технологій та наукової  

обробки документів ННСГБ НААН 

 

 


